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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Podnětem ke vzniku našeho občanského sdružení byla stavba senohrabské kaple svatého Vojtěcha a zájem několika občanů o naplnění této stavby duchovním a kulturním obsahem. Nechtěli jsme, aby se z této kaple postupně stal zaprášený pomník, jakási nehybná dekorace návsi, ve
které se možná jednou do roka sejde hrstka unavených osob, aby se zde povinně pomodlily. Naším záměrem bylo naopak probudit prostřednictvím kaple k životu společenství aktivních lidí,
jejichž víra nezačíná a nekončí návštěvou kostela, kteří by měli blízko k sobě navzájem a kterým
by záleželo na řešení problémů v obci i ve společnosti. Současně chceme, abychom byli otevření
i k lidem, kteří se nepokládají za věřící křesťany.
Po roce činnosti našeho sdružení máme pocit,
že jsme na dobré cestě. Naše aktivity jsou pravidelné, podařilo se nám uskutečnit několik
úspěšných akcí a máme plány do budoucna. Je
pravda, že velká část aktivit se odbývá v menší
skupině členů, ale to je zřejmě obvyklé u většiny
neziskových organizací. K tomuto „jádru“ se ale
často volně přidá celá řada členů i nečlenů sdružení a kaple musela občas doširoka otevřít dveře, aby všichni mohli sledovat, co se v ní děje.
Chtěli bychom pokračovat v započatém díle,
rozšířit naše aktivity i v kulturní a vzdělávací oblasti, navázat spolupráci se školou a zejména přizvat k účasti na životě kaple další spoluobčany.
Michal Tomek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ

Název:
Kaple Senohraby o.s.
Sídlo:
Za starou poštou 57, 251 66 Senohraby
Právní forma:
občanské sdruženi
IČ: 228 45 216
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka a.s.
Rozhodující předmět činnosti:
Základním cílem Sdružení je dokončit stavbu,
zajistit náboženský a kulturní provoz a údržbu
kaple v Senohrabech a jejího bezprostředního
okolí.
Datum vzniku sdružení:
9. 12. 2010
Předseda sdružení:
Michal Tomek

AKTIVITY SDRUŽENÍ V ROCE 2011

Sdružení vzniklo v době, kdy stavba kaple svatého Vojtěcha v Senohrabech nebyla ještě zcela hotova. Při jejím dokončení pracovali také členové
sdružení. Výtvarné návrhy na výzdobu, řešení
mnoha detailů, organizaci prací, hledání sponzorů a darů, zajištění výroby zvonu a spolupráci
se stavební firmou, to vše zajišťovali naši členové. Stavba je majetkem obce Senohraby, ale byla
postavena výhradně z darů občanů, a sdružení si
ji dlouhodobě pronajalo. Vlastními silami a nákladem ale vybavilo interiér kaple (lavice, kříž,
oltářní obraz, zlacený monogram „Maria“ na stěně, kropenka a další zařízení. Vybavení bylo pořízeno zejména formou darů. Důležitá byla také
úprava okolí kaple – zde byly vysázeny okrasné
keře a květiny, pro další výzdobu byly na podzim
pořízeny vybrané druhy růží. Pravidelné údržbě
okolí kaple je sdružením věnována stálá pozornost.
Zvláštní pozornosti zaslouží nový zvon, který
sdružení za pomoci sponzorů nechalo zhotovit
na zakázku a který je ozdoben symboly sv. Vojtěchy a označen názvem obce. Nově zhotovený
zvon byl před zavěšením do zvonice slavnostně
požehnán hrusickým a mnichovickým farářem
P. Ivanem Kudláčkem v neděli 8. května 2011
a od té doby odbíjí ve dne každou hodinu a v poledne a v podvečer zvoní „klekání“.
Slavnostní požehnání kaple pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou za účasti
dalších kněží, mnoha hostů a občanů Senohrab
i okolí se stalo velkou událostí. Odehrálo se ve
čtvrtek 19. května 2011 v podvečer, v 18 hodin,
kdy zvon poprvé odbíjel „klekání“. Následovala slavnostní mše a po ní pohoštění a posezení
před kaplí do večerních hodin. Od té doby udržujeme zatím bez přerušení tradici setkávání
v kapli vždy ve čtvrtek v 18 hodin.
Tyto pravidelné čtvrtky se odbývají většinou jako modlitební a meditační setkání spojená s četbou z Písma. Občas se ve čtvrtek uskutečnila mše svatá, kterou sloužil hrusický farář

P. Ivan Kudláček nebo některý z pozvaných duchovních (P. Janata, P. Eixner, P. Viterna). Pozvali jsme také k bohoslužbě duchovní nekatolických církví – četbou z Písma a promluvou nám
posloužili evangelický farář ze Soběhrd Petr Turecký a baptistický farář z Prahy Jáchym Gondáš. Účast na všech těchto setkáních se pohybuje mezi 10 a 20 lidmi, při bohoslužbách se mší
přicházelo i mnohem více lidí, takže kaple musela být doširoka otevřena, v zimních dnech, kdy
mráz dosahoval minus deset stupňů nás bývala
jenom hrstka, ale nikdy jsme setkání nezrušili.
V září 2011 jsme uspořádali v kapli benefiční
koncert renomované pěvkyně mezzosopranistky Virginie Walterové, nositelky prestižní Světové ceny Antonína Dvořáka, kterou doprovázel
Karel Prokop na varhany a P. Martin Janata na
violu. Provedla díla s duchovní tematikou autorů C. Francka, J. Brahmse, A. Dvořáka aj.
Smutnou událostí byl pro nás v roce 2011 odchod jednoho z našich zakládajících členů, pana
Václava Podaného. Na něj jsme mysleli při zádušní mši svaté konané v naší kapli několik dní po
jeho pohřbu.
Také v den, kdy zemřel prezident Václav Havel, jsme se v podvečer sešli v kapli, zapálili svíčky a věnovali jeho památce tichou modlitbu, které se zúčastnil také starosta obce Pavel Pangrác.
Občanské sdružení vydalo vlastním nákladem drobnou upomínkovou publikaci „Co jsme
jedli, ochutnávali a mlsali po vysvěcení kaple sv.
Vojtěcha v Senohrabech“, která připomněla okamžiky slavnostního vysvěcení v květnu, a také
tři druhy pohlednic senohrabské kaple. O tyto
tiskoviny byl velký zájem.
Před Vánoci uspořádala obec Senohraby na
prostranství před kaplí malou vánoční slavnost
s pohoštěním a naše sdružení při této příležitosti otevřelo interiér osvícené kaple k prohlídce
lidem, kteří dosud kapli nenavštívili. Společně
jsme tak mohli sdílet vánoční přátelskou pohodu a pokusit se být navzájem blíž.

Stavba kaple v letech 2010 – 2011

Jarní úpravy okolí kaple

■

Zvon senohrabské kaple

Instalace zvonu

Svěcení zvonu páterem Kudláčkem
8. května

Obraz sv. Vojtěcha
od Michala Tomka

■

Slavnostní požehnání kaple pražským arcibiskupem
Mons. Dominikem Dukou 19. května

■

28. září – Benefiční koncert pěvkyně Virginie Walterové
za doprovodu Karla Prokopa na varhany
a pátera Martina Janaty na violu,

■

FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2011 se sdružení podařilo zajistit financování všech svých aktivit.
PŘÍJMY
Středočeský kraj (dotace na pořízení vybavení zvonice)

130 000 Kč

Nadace českých památek (dotace na pořízení vybavení zvonice)

29 223 Kč

Příspěvky občanů na stavbu kaple převedené od obce Senohraby

25 000 Kč

Dary občanů (členů i nečlenů sdružení)

63 342 Kč

Členské příspěvky členů sdružení

4 100 Kč

Úroky na účtu
Celkem příjmy v roce 2011

3 Kč
251 668 Kč

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem

48 916 Kč

Z toho vybavení kaple

11 314 Kč

vybavení studny

6 603 Kč

občerstvení

2 200 Kč

tiskoviny

8 480 Kč

ostatní

1 067 Kč

Služby (doména kaplesenohraby.cz)

198 Kč

Poplatky bance

428 Kč

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem náklady v roce 2011

5 479 Kč
55 021 Kč

Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku - vybavení zvonice
Zvon včetně jeho zavěšení (dodavatel kovolitectví Jan Šeda)

96 950 Kč

Pohon zvonu, odbíjení hodin, řídící jednotka ( Jaroslav Habr)

67 430 Kč

Celkem

164 380 Kč

Nejvýznamnějším výdajem bylo pořízení vybavení zvonice. Zvon, motor, odbíjecí kladivo hodin a řídící jednotka jsou evidovány v účetnictví jako dlouhodobý hmotný majetek ve čtvrté odpisové skupině s dobou odepisování 20 let.
Stav finančních prostředků
K 31. 12. 2011 sdružení byl zůstatek v pokladně sdružení 9 554 Kč a na účtu
byl zůstatek 28 692 Kč.
V roce 2012 sdružení bude potřebovat uhradit náklady na plánované
akce a dále nákup nového čerpadla do studny (investice cca 6-10 tis. Kč dle
typu čerpadla), zhotovení informační vývěsky u kaple (odhadovaný náklad
6 tis. Kč) a obnovu a údržbu zeleně (cca 4 tis. Kč).

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu všem příznivcům, kteří
přispěli jak finančně, tak pomocí při úpravách
kaple a jejího okolí i při organizování všech doprovodných akcí

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:
Kaple Senohraby
Za starou poštou 57
251 66 Senohraby
E-mail:
kaplesenohraby@email.cz
Webové stránky:
www.kaplesenohraby.cz
Telefon:
+420 323 655 406
Číslo účtu:
241615225/0300
Československá obchodní banka, a.s.
IČ: 228 45 216

Tato výroční zpráva je pro běžné prezenční a informační účely distribuována bez kompletní roční účetní závěrky. Kompletní verze této výroční zprávy včetně zmiňované přílohy je uložena v sídle občanského sdružení.
Výroční zpráva včetně účetní závěrky byla schválena shromážděním
členů dne 12. 5. 2012.

